
Sprejetje revidiranega sistema EU  
za trgovanje z emisijami  
Smernice o državni pomoči

„Da bi lahko trajnostno obvladovali podnebne spremembe in izpolnili cilje našega 
zelenega dogovora, moramo določiti ceno emisij ogljika, a se hkrati izogniti selitvi 
virov CO2. Danes sprejete revidirane smernice o državni pomoči v okviru sistema 
EU za trgovanje z emisijami so pomemben element tega projekta.“

Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica Evropske komisije

„Evropski zeleni dogovor je naš načrt za zeleno preobrazbo. Temelji na našem 
poslanstvu, da do leta 2050 postanemo prva klimatsko nevtralna celina.“

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

21. septembra 2020

Kakšno je ozadje?
Komisija je sprejela revidirane smernice o državni pomoči v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, ki bodo veljale za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2021. Revidirane smernice bodo začele veljati 1. januarja 2021.

Sistem EU za trgovanje z emisijami je temelj politike EU za boj proti podnebnim spremembam in ključno orodje za 
stroškovno učinkovito omejevanje emisij toplogrednih plinov. S signalom glede cen ogljika ustvarja spodbudo za 
podjetja, da zmanjšajo emisije.

Kaj je cilj smernic?
Cilj smernic o državni pomoči v okviru sistema trgovanja z emisijami je zmanjšati tveganje za selitev virov CO2. Gre 
za prakso podjetij, da preselijo proizvodnjo v države zunaj EU, ki imajo manj ambiciozne podnebne politike. Zaradi 
tega se zmanjša gospodarska aktivnost v EU, emisije toplogrednih plinov na svetovni ravni pa ostanejo enake.

Smernice državam članicam omogočajo, da podjetjem v tveganih sektorjih zagotovijo nadomestilo za del višjih cen 
električne energije, ki so posledica signalov glede cene ogljika, ki jih ustvarja sistem EU za trgovanje z emisijami 
(t. i. „posredni stroški emisij“). Obenem smernice preprečujejo čezmerna nadomestila podjetjem in neupravičeno 
izkrivljanje konkurence na enotnem trgu. 
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Nacionalni energetski in podnebni načrti:
prispevki držav članic k podnebnim ciljem EU 
za leto 2030



SEKTORJI

VIŠINA NADOMESTILA:

POGOJENOST NADOMESTILA

EU bo leta 2050 podnebno nevtralna. Za dosego tega cilja moramo industrijo podpreti pri inovacijah, 
da bi podjetja EU postala vodilna v svetu na področju zelenega gospodarstva.

Kateri so ključni elementi smernic?
Za zmanjšanje tveganja selitve virov CO2 so sprejete smernice zasnovane na treh ključnih elementih:

Revidirane smernice bodo začele veljati 1. januarja 2021 in se bodo uporabljale za obdobje 2021–2030. Države 
članice, ki se odločijo dodeliti državno pomoč v obliki nadomestila za posredne stroške v okviru ETS, bodo morale 
sheme na podlagi teh smernic priglasiti Evropski komisiji.

Smernice se osredotočajo na 10 sektorjev in 20 podsektorjev, ki so najbolj izpostavljeni 
tveganju selitve virov CO2:

•  sektorji s precejšnjo izpostavljenostjo mednarodni trgovini; 
•  sektorji, na katere močno vplivajo stroški energije in ki imajo omejene možnosti za  
 nadaljnji prenos višjih stroškov električne energije; 
•  sektorji s profitnimi maržami, ki so pod pritiskom na mednarodni ravni; 
•  sektorji z omejenimi možnostmi za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Nadomestilo bo pogojeno s prizadevanji podjetij za razogljičenje, kot so:

•  izvajanje energetskih pregledov; 
•  izvajanje priporočil iz energetskih pregledov; 
•  spodbujanje povečanja trajnostnih in zasebnih naložb; 
•  zmanjšanje ogljičnega odtisa njihove porabe električne energije.

Revidirane smernice določajo stabilno stopnjo nadomestila v višini 75 % (znižano s 85 % ob 
začetku prejšnjega obdobja trgovanja z emisijami) in odpravljajo nadomestilo za neučinkovite 
tehnologije, da se ohranijo spodbude za energetsko učinkovitost podjetij.


